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Thông Báo 

1.  Tất cả phụ huynh của các em học lớp Rước Lễ Lần Đầu năm 

nay nhớ vào Trang Mạng của nhà Thờ để điền đơn cho các em về 

việc có đồng ý cho con em mình chịu rước lễ vào ngày 14 Tháng 

6, Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa hay không? Sau khi 

điền đơn thì bấm vào "Submit". Chúa Nhật tới là ngày cuối cùng 

để điền đơn. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1: Tông Đồ Công Vụ  (8: 5-8, 14-17) 
Cuộc bách hại Giáo hội tại Giêrusalem đã phân tán các môn đệ 

mỗi người mỗi nơi (x. Cv 8,1), mang sứ điệp Tin Mừng Phục Sinh 
rao giảng cho nhiều vùng khác nhau (x. Cv 8,4). Dẫu gặp nhiều 
khó khăn, Giáo hội mẹ tại Giêrusalem vẫn quan tâm duy trì sự 
hiệp nhất nhờ ơn Thánh Thần. 

Trước hết, sự kiện ông Philípphê đến Samari giảng Đức Kitô 
cho dân cư ở đó và họ vui mừng đón nhận lời rao giảng của ông, 
cho thấy sức lan tỏa và sự linh hoạt của việc loan báo Tin Mừng. 
Dù trong khó khăn do bách hại, Tin Mừng về Đức Kitô Phục Sinh 
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Mục Vụ các Bí Tích tại Tư Gia 
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Á Tích khác tại tư gia của mình thì xin 

liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ qua số 

điện thoại ở trên.  

 

 

 



vẫn tiếp tục lan tỏa nhờ sự can đảm và hăng say của sứ giả mang Tin Mừng. Tin Mừng không loại trừ bất 
kỳ ai dù họ thuộc dân tộc, quốc gia, tôn giáo hay tầng lớp nào. 

Hơn nữa, để bày tỏ sự quan tâm, nâng đỡ và tinh thần hiệp thông, Giáo hội mẹ tại Giêrusalem đã cử 
hai Tông Phêrô và Gioan đến với Giáo hội địa phương tại Samari. Ngay từ thời Giáo hội sơ khai, các Tông 
đồ đã ý thức về tầm quan trọng của sự hiệp thông trong Giáo hội. Sự hiệp thông này không chỉ mang tính 
nâng đỡ mục vụ, mà trên hết là liên kết và hiệp nhất trong Giáo hội nhờ ơn Chúa Thánh Thần.  

Thực vậy, dù đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu, nhưng các tín hữu tại Samari chưa nhận được 
Chúa Thánh Thần. Việc đặt tay, cầu nguyện của các Tông Đồ là dấu chỉ tấn phong của Giáo Hội đã bắt đầu 
ngay từ các Tông Đồ, để ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tín hữu giúp liên kết các tín hữu với nhau, 
với các Tông đồ và với Giáo hội mẹ Giêrusalem. Chúa Thánh Thần quả thật là Đấng liên kết và hiệp nhất 
mọi tín hữu trong Giáo Hội. 

Là người Kitô hữu đã tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh và Giáo Hội Công Giáo duy nhất, chúng ta có hiệp 
thông với Giáo Hội Chúa qua sự hợp tác nhiệt thành với các vị Mục Tử của Chúa hay không? 

2. Bài đọc 2:  Thư thứ Nhất của Thánh  Phêrô   (3: 15-18) 
Thánh Phêrô đã viết cho các Kitô hữu đang sống giữa những người ngoại giáo, Phêrô đã khích lệ họ 

sống theo gương mẫu Đức Kitô, dù phải chấp nhận thiệt thòi, để làm chứng cho niềm hy vọng mà họ đặt 
nơi Người. Đức Kitô là Đấng công chính mà đã sẵn sàng chết cho những kẻ bất lương, thì đến lượt các Kitô 
hữu là môn đệ của Người cũng được mời gọi sống công chính, hiền hòa, theo lương tâm ngay thẳng.  

Chính lối sống đó sẽ là câu trả lời cho bất cứ lời vu khống, dèm pha, làm cho họ phải thẹn thùng xấu 
hổ. Khi sống như thế, các Kitô hữu có thể phải chịu thiệt thòi, kỳ thị nhưng “thà chịu đau khổ vì làm việc 
lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác” (1 Pr 3,17). 

Đức Kitô đã chết và đã được phục sinh nhờ Chúa Thánh Thần, để dẫn đưa các tín hữu đến cùng Thiên 
Chúa. Đó chính là niềm hy vọng cao cả nhất mà các tín hữu được mời gọi sẵn sàng làm chứng bằng chính 
đời sống của mình cho những người xung quanh.  

Vậy thì mỗi người chúng ta tự hỏi mình rằng: "Tôi có thà bị đau khổ, thiệt thòi vì làm việc lành và 
danh Chúa Giêsu Kitô hay chưa? Hay vẫn còn làm những điều xấu xa theo sự ích kỷ của mình? 

3. Bài Tin Mừng:  Gioan     (14: 15-21) 
Chương 14 Tin Mừng thứ tư mô tả khung cảnh thân mật giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trong những 

giờ phút cuối cùng trước khi Chúa Giêsu rời xa các ông. Người dành những lời tâm huyết để an ủi và khích 
lệ tinh thần các ông bằng cách mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Tình yêu chính là sợi dây liên kết bền chặt, kết hợp Chúa Cha và Chúa Giêsu thế nào, thì đó cũng là mối 
dây liên kết Chúa Giêsu và các môn đệ. Bằng cách giữ các điều răn Chúa Giêsu đã dạy, mà trên hết là giới 
răn mới, giới răn yêu thương (Ga 13,34-35), các môn đệ được liên kết với Chúa Giêsu và Chúa Cha trong 
tình yêu, nhờ đó các ông sẽ hiểu cách sâu xa hơn, tròn đầy hơn mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa (Ga 
14,21). Mầu nhiệm tình yêu đó chính là Chúa Thánh Thần, Đấng được Chúa Cha ban cho các môn đệ. Cũng 
như Chúa Thánh Thần tình yêu liên kết Chúa Cha và Chúa Giêsu thế nào, Chúa Thánh Thần cũng liên kết 
các môn đệ vào trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa như vậy. 

Đồng thời, Chúa Thánh Thần cũng chính là sự sống được ban cho các môn đệ. Rồi đây Chúa Giêsu 
không còn ở trong trần gian với các môn đệ, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, Người vẫn sống giữa các môn 
đệ và làm cho cuộc sống của các ông trở nên sống động (Ga 14,19). Và Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, sẽ 
tiếp tục ở với các môn đệ để các ông không phải mồ côi, vì nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ luôn 
cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn mãi. 

Tình yêu mật thiết của Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là nền tảng căn bản không thể nào thiếu được trong 
đời sống hôn nhân và gia đình, cũng như bên ngoài xã hội. Tình yêu chính là mạch đập của con tim là hơi 
thở của sự sống con người. Không có nhịp đập của con tim và hơi thở, tất nhiên con người phải chết. 

Thế thì, là người Công Giáo, chúng ta đã có và đang làm điều Chúa dạy để chúng ta tiếp tục nuôi 
dưỡng và cho đi tình yêu và sự sống của chính mình cho bạn hữu mình và người khác được sống 
không?  
Và chúng ta có nhận ra và tin Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt Giáo Hội và ở trong cuộc sống hiện tại 
của chúng ta hay không? 


